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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12717/23-11-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 56/22-11-2018
Σήμερα 22 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό
Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Κώστας Βρατσάλης και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 19/21.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ.
πρωτ. 11592/11.10.2018(ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ, ΑΔΑΜ: 18PROC003827353)
συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης
Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. ΕυανθίαΜαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει
προς έγκριση το υπ’ αρ. 19/21.11.2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 12691/21.11.2018), Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων
για τις ανάγκες της Πράξης για τις ανάγκες της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π)». (αρ. πρωτ.: 3274/21-11-2018):
«ΠΡΑΞΗ 19/21.11.2018
Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή πρώτη (21η) Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον
τέταρτο (4ο) όροφο αυτού, επί της οδού Τσόχα, αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π., η
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Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 37/30-08-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 10418/10-09-2018 (ΑΔΑ:
ΩΨΦΖΟΞΛΔ-Λ52) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π., όπως τροποποιήθηκε ως προς τη διάρκειά της
και ισχύει με την υπ’ αριθμόν 11306/30-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΕΒΟΞΛΔ-Σ0Ρ) απόφαση του Προέδρου του
Ι.Ε.Π..
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος κ. Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π. και
λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Παρασκευής Τρούκη, Προσωπικό του Ι.Ε.Π. το
αναπληρωματικό μέλος αυτής κ. Μαρία Δοκοπούλου, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π..
Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Βασιλική Χρύση, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και
αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ. Ελισάβετ
Αναστασοπούλου, αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π..
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13
και 14 του Ν. 2690/1999, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ήτοι:
Τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της συμμετέχουσας εταιρείας στο συνοπτικό
διαγωνισμό (Αριθμός Διακήρυξης: 09/2018) με αρ. πρωτ. 11592/11.10.2018 (ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ)
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια και αποστολή
υλικού δημοσιότητας.
Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη
αυτής ότι το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Ε.Π.) με την υπ’ αριθμόν 52/01-11-2018 Πράξη του (αρ.
πρωτ. 12234/05-11-2018 και ΑΔΑ: ΨΠΛΝΟΞΛΔ-8ΓΕ) αποφάσισε την προσωρινή κατακύρωση του
συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΠ: 11592/11.10.2018 αριθμός διακήρυξης 09/2018, ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔΝΓΝ) με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια και αποστολή
υλικού δημοσιότητας στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία CLOUDPRINT DIGITAL &
DISPLAY PRODUCTS MON. I.K.Ε. με έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της λεωφόρου Ελευθερίου
Βενιζέλου, αρ. 63, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στην παρούσα διαδικασία, θα προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχωρήθηκε ως εισερχόμενο έγγραφο με αυξ.
αριθμό πρωτ. 12526/14.11.2018, ήτοι εντός της ταχθείσας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών κατά
τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. Κατά συνέπεια, ο ανωτέρω, νομίμως και προσηκόντως,
συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία. Ακολούθως, αποσφραγίστηκε ο ως άνω φάκελος του
υποψηφίου αναδόχου CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. I.K.Ε., μονογραφήθηκε
εξωτερικά καθώς και σε κάθε φύλλο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Με τον έλεγχο αυτών
διαπιστώθηκε η πληρότητα στο σύνολό τους κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.
την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ως άνω υποψηφίου αναδόχου και την
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 09/2018) στον αμέσως ως άνω
υποψήφιο ανάδοχο, καθόσον έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής για την υλοποίηση του προκηρυχθέντος έργου. Ειδικότερα:
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Ο υποψήφιος ανάδοχος CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. I.K.Ε. προσέφερε το ποσό
των επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (7.937,40€) πλέον ΦΠΑ από
24%, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των δεκατεσσάρων
χιλιάδων εκατό δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (14.112,90€) άνευ ΦΠΑ.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 12:30 μ.μ. λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …»

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει:
α. Να εγκρίνει ως έχει το υπ’ αρ. 19/21.11.2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π.
12691/21.11.2018), Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων –
Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης για τις ανάγκες της Πράξης
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»,
β. Την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας» στα
πλαίσια της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»
με κωδ. MIS 5008057, βάσει του αποτελέσματος και όπως ορίζεται στον υπ’ αρ. πρωτ.
πρωτ. 11592/11.10.2018 (ΑΔΑΜ: 118PROC003827353) συνοπτικό διαγωνισμό στην
εταιρεία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. I.K.Ε.», που εδρεύει στην οδό
Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 63, Νέο Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14122, με Α.Φ.Μ.
800649097, Δ.Ο.Υ.: Ν. Ιωνίας.
Επισημαίνεται ότι:
1. Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η προμήθεια και η αποστολή υλικού
δημοσιότητας στα επιμορφωτικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν οι επιμορφώσεις
αναφορικά με το θεσμό της μαθητείας.
2. Το ειδικότερο αντικείμενο του έργου περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 11592/ 11.10.2018
(Αρ. Διακήρυξης: 09/2018) Διακήρυξη και στην υπ’ αρ. πρωτ. 11936/23.10.2018 προσφορά
του Αναδόχου, η οποία γίνεται αποδεκτή και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας. Σε όσα σημεία η τεχνική προσφορά υπερέχει των όρων της διακήρυξης, αυτή
είναι δεσμευτική ως προς τον ανάδοχο και προς όφελος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
3. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31.12.2018. (Χρονική διάρκεια για την υλοποίηση του
έργου του/της Αναδόχου έως 14.12.2018 – για την οριστική παραλαβή του έργου έως
31.12.2018). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στο Ι.Ε.Π. τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 5.4 παραδοτέα έως και 14/12/2018).
4. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του Αναδόχου (προμήθεια/αναπαραγωγή και
αποστολή του υλικού δημοσιότητας) ανέρχεται έως του ποσού των δεκατεσσάρων
χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (14.112,90€) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(17.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, δεδομένου ότι:

Σελ. 3 από 4.

ΑΔΑ: Ω94ΡΟΞΛΔ-4Δ7
α) ο προϋπολογισμός για την αναπαραγωγή υλικού δημοσιότητας και αφίσας ανέρχεται
στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.620,80€) άνευ
Φ.Π.Α. και
β) ο τελικός προϋπολογισμός για τα έξοδα αποστολής του υλικού δημοσιότητας θα
προκύψει σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες υλοποίησης του έργου και βάσει της
οικονομικής προσφοράς και του κόστους ανά περιοχή από τον Ανάδοχο.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε345 με κωδ. 2017ΣΕ34510016.
5. Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του Αναδόχου και την εν γένει
εφαρμογή της παρούσας ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στη διακήρυξη του
εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου.
Η εταιρεία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. I.K.Ε.» υποχρεούται μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή
αξίας ίσης προς το 5% της ανώτατης αμοιβής, χωρίς Φ.Π.Α. ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Αντιπρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Παύλος Χαραμής

Μάρθα Θωμοπούλου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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